
Scénář hodiny matematiky ve 4. třídě (20.10.2010) 
 

Vypracovaly: Zuzana Muchová + Jitka Bukvičková, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník  
 
Téma: Zlomky – opakování 
 
Pomůcky:  lístečky s příklady (lehčí – do 100 – jen na probuzení a zahřátí hlavy), kartičky a la 
pexeso, papíry (+popř. sešity), 5x zadání úlohy 
 
1) Po třídě budou na tabuli či na zdech připevněny lehké příklady 
Každé dítě si pro jeden půjde a až ho vypočítá (nejlépe z hlavy), tak nám přijde říct výsledek 
– když bude správný, může si jít pro jednu kartičku z pexesa. 
 
2) Kartičky s pexesem leží na koberečku na jednom místě ve třídě. 
Děti si najdou svoji dvojici (aniž bychom jim prozradily, podle jakého klíče se mají hledat). 
V té dvojici si jdou potom sednout, kartičky si nechají před sebou na lavici. 
 
Kartičky na tento styl (část vždy barevně vybarvená): 

 
3) „Jak jste se našli?“ „Co mají tyto kartičky společného?“ „Může nám přijít někdo na tabuli 
nakreslit a napsat tu svoji dvojici?“ + ukázka, co že ten zlomek vlastně znázorňuje. 
 
4) Ve dvojicích řeší příklad, který jim nadiktujeme. Po řešení společný návod (měl by vzejít 
od dětí), jak jsme na to přišli.  
 

Úloha: Ráda bych si koupila míč, který viděla moje kamarádka včera v obchodě, 
ale ona mi nechce jednoduše prozradit, kolik stál. Řekla mi tohle: „Můj brácha 
Kuba dal polovinu částky, mladší ségra Lenka čtvrtinu, a zbytek 20Kč jsem musela 
doplatit já.“ Můžete mi pomoct spočítat, kolik si budu muset s sebou vzít peněz? 

 
5) Dvojice vymýšlí sama úlohu s takovým zadáním, aby nějakým způsobem použili ten svůj 
zlomek (který mají na kartičkách).  
 
6) Příklad, který dvojice vymyslí, přečte nahlas pro všechny. Ostatní určí zlomek, na který 
byla tato úloha vytvořena (tedy jakou mají kartičku). (Potom všechny vymyšlené příklady 
připevníme na jeden větší papír, který jim zůstane na zdi)V úvodu děti  
 

7) Motivujeme soutěží o matematický rébus. 

 Děti utvoří 5 skupin po 4-5 dětech (vždy dvě dvojice se spojí). Ve třídě vytvoříme 5 

center s úkoly. Skupiny se budou postupně přemisťovat, až udělají kolečko.  
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 V každém centru je zadání nějaké úlohy či příkladu. Děti mají vždy 2, 5 min na řešení. 

. Každý pracuje sám za sebe, ale v rámci skupiny je povoleno si poradit. Žáci mají 

vlastní papíry, na které úlohy počítají a kam si také píší body. Celá skupina má pak 

vždy dohromady ještě jeden barevný papír, na který se zapisují body členů skupiny po 

každém kole a poté se sečtou na konci soutěže.  

 Kontrolu provádějí žáci sami. Vždy po vypršení limitu k řešení úlohy od nás dostanou 

správná řešení. Podle nich si zkontrolují vlastní výsledky, spočítají body. Na kontrolu 

mají žáci vždy 1 min. 

 Na závěr si žáci sečtou všechny body, které v průběhu jako skupina získali. Vítězové 

dostanou za odměnu matematický rébus. 

 Timing:  

Celkový čas 22 min 

Řešení každé úlohy 2, 5 min 

-> Řešení všech 5 úloh 12, 5 min 

Kontrola každé úlohy 1 min 

-> Kontrol všech 5 úloh 5 min 

Závěrečné sčítání bodů, vyhlášení vítězů 2 min 

Přesuny po třídě, prodlevy 1, 5 min 

 

 Na každém kontrolním listu je napsáno, pro kterou skupinu je dané bodové 

ohodnocení určeno. Body jsou nastaveny tak, aby obě skupiny mohly v závěru 

dosáhnout stejného maximálního počtu bodů = 100 bodů.  

 





 



3) Marek měl čokoládu. Polovinu dal Petrovi, čtvrtinu Aničce a zůstalo mu 6 dílků. 

Kolik dílků měla celá čokoláda původně? 

 

Správná odpověď: Čokoláda měla původně 24 dílků. 

Možnost výpočtu: 6 dílků (Marek) = 1/4 

                               1/4 (Marek) + 1/4 (Anička) = 12 dílků 

                               12 dílků (Marek + Anička) = 1/2 

                               1/2 (Marek + Anička) + 1/2 (Petr) = 24 dílků 

 

Body (obě skupiny): Za správnou odpověď = 2 body. 

 

 

 

 

4) Terezka snědla třetinu z poloviny koláče, Maruška polovinu z poloviny koláče a Bětka 

pětinu z celého koláče. Kdo snědl největší a kdo nejmenší část koláče? 

 

Správná odpověď: Maruška snědla největší část koláče a Terezka nejmenší. 

Možnost výpočtu: 1/3 z 1/2 koláče = 1/6 koláče (Terezka) 

                               1/2 z 1/2 koláče = 1/4 koláče (Maruška) 

                               1/5 koláče (Bětka) 

                               1/4 > 1/5 > 1/6 

 

Body (5členná skupina): Za obě správné odpovědi (největší, nejmenší část koláče) = 2 body, 

za jednu správnou odpověď = 1 bod. 

Body (4členná skupina): Za obě správné odpovědi (největší, nejmenší část koláče) = 3 body, 

za jednu správnou odpověď = 1,5 bodu.



5) Maminka šla nakupovat a měla 120 Kč. Za zeleninu utratila třetinu peněz, potom za 

ovoce čtvrtinu zbytku a poté za pečivo polovinu zbývajících peněz. Kolik zaplatila za 

zeleninu, ovoce, pečivo? Kolik peněz mamince zůstalo? 

 

Správná odpověď: Maminka zaplatila za zeleninu 40 Kč, za ovoce 20 Kč a za pečivo 30 Kč. 

Mamince zůstalo 30 Kč. 

Možnost výpočtu: 1/3 ze 120 Kč = 40 Kč (za zeleninu) 

                               120 Kč – 40 Kč = 80 Kč (zbytek) 

                               1/4 z 80 Kč = 20 Kč (za ovoce) 

                               80 Kč – 20 Kč = 60 Kč (zbytek) 

                               1/2 z 60 Kč = 30 Kč (za pečivo) 

                               60 Kč – 30 Kč = 30 Kč (mamince zůstalo) 

 

Body (5členná skupina): Za každou správnou odpověď = 1 bod. Max. počet bodů = 4 body. 

Body (4členná skupina): Za každou správnou odpověď = 2 body. Max. počet bodů = 8 bodů. 

                                

 


